
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» 
Αρ. Διαγωνισμού: 6153/25-10-2018 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 1/2/2019 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.) 
Χρόνος αποσφράγισης προσφορών: 1/2/2019 (ΩΡΑ 10:15 π.μ.) 
Χρόνος ολοκλήρωσης έργου : δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την ανάθεση ή έως την εξάντληση του συνολικού ποσού.
Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: Σε σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ.

Α/Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές kg 3,10 1.235,17 3.829,03

2 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία, 

χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου
kg 2,10 1.133,20 2.379,72

3 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών kg 0,23 1.133,20 260,64

4 Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες kg 11,20 371,86 4.164,83

5 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες kg 5,60 892,95 5.000,52
6 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες kg 6,70 287,33 1.925,11

7 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές kg 9,00 67,93 611,37

8 Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους kg 4,50 149,14 671,13

9 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση 

εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

m
2

2,80 182,36 510,61

10 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο 

συστατικών 

m
2

2,70 176,77 477,28

11 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων kg 0,34 496,30 168,74

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) 19.998,98

Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΜΙΑΣ
Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ  
Αρμόδιος: Αντωνίου Δημήτριος 
Τηλέφωνο: 2231032950
Fax: 2231045015
Email: info@deyalamias.gr

Ημερομηνία:18/1/2019 



Ημερομηνία: 18/1/2019 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 
1. Υπεύθυνη δήλωση  Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 14 (Ειδικοί όροι) της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

2.  Έντυπο οικονομικής προσφοράς υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.   

3.

4.



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Θέμα: Προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ »
Αρ. Διαγωνισμού: 6153/25-10-2018

Άρθρο 1o 

Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

1. Τα είδη των εργασιών, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσής τους περιέχονται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης. 

2. Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της προσφοράς του μειοδότη (το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την Υπηρεσία). 

Άρθρο 2ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στο προς εκτέλεση έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης καθώς και οι 

εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημοσίων έργων. 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, που θα δοθούν σε αυτόν από 

την υπηρεσία. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων και των οδηγιών που θα δοθούν σε αυτόν από την υπηρεσία και να 

ζητήσει εγγράφως διασαφηνίσεις ή αναγκαίες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις για την εκτέλεση των διαφόρων τμημάτων του έργου, 

εφόσον συντρέχουν γι’ αυτό σοβαροί λόγοι. Αν κατά την εξέλιξη του έργου, ο ανάδοχος νομίζει ότι συντρέχει λόγος συμπλήρωσης ή 

τροποποίησης των κατασκευών, θα την υποβάλλει την πρότασή του στην Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και θα την εφαρμόζει μόνο μετά από την 

έγγραφη έγκρισή της.  
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Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας 



3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν σε άλλα τμήματα των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ από 

την εκτέλεση των εργασιών του και οφείλει να αποκαταστήσει τις ζημιές αυτές άμεσα. 

4. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ τα κατασκευασμένα μεταλλικά εξαρτήματα πριν τα τοποθετήσει ώστε να 

εγκρίνονται.  

Άρθρο 4ο 

Προθεσμίες 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται έπειτα από ειδοποίηση της Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ και εντός τριών ημερών να μεταβεί επιτόπου του έργου ώστε να 

εκτιμήσει και επιμετρήσει τα προς κατασκευή μεταλλικά εξαρτήματα και στη συνέχεια να υποβάλει προς έγκριση τα στοιχεία αυτά στην 

Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Αναλόγως της σπουδαιότητας και της πολυπλοκότητας των κατασκευών ο χρόνος ολοκλήρωσής τους μπορεί να 

κυμανθεί από δυο έως επτά εργάσιμες ημέρες.  

2. Η χρονική διάρκεια του έργου θα εκτείνεται μέχρις εξαντλήσεως του συνολικού ποσού και όχι περισσότερο από 18 μήνες. 

Άρθρο 5ο 

Υπέρβαση προθεσμιών  

Αν η καθυστέρηση του αναδόχου υπερβεί τα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας Συγγραφής ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Άρθρο 6ο 

Αρτιότητα κατασκευών - Χρησιμοποιούμενα είδη και υλικά 

1. Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής και της Τεχνικής Έκθεσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

την υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια κατασκευή των μεταλλικών εξαρτημάτων.  

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτομερειών ή από τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και την εμφάνισή του. 

3. Όλα τα υλικά και είδη που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος δε θα έχουν ελαττώματα και πάντως θα εγκρίνονται πρώτα από την Τ.Υ 

της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Για αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των 

χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους. Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος, να μη χρησιμοποιήσει και να απομακρύνει από το εργοτάξιο 

υλικά ή είδη που δε θεωρούνται από την Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ κατάλληλα για το έργο. 



4. Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Έκθεση, θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της 

τεχνικής που διέπουν τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για το σύνολο της εν λόγω κατασκευής ή των επιμέρους στοιχείων της. 

Άρθρο 8ο 

Σύμβαση κατασκευής του έργου  

1. Η Σύμβαση του έργου συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης της ανάθεσης, για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού μειωμένο κατά το ποσοστό της προσφερθείσης έκπτωσης πλέον του Φ.Π.Α, και υπογράφεται σε χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από Δέκα πέντε (10) ημερολογιακές ημέρες από της παραλαβής από τον ανάδοχο της απόφασης 

ανάθεσης. Η ημερομηνία υπογραφής νοείται και ως ημερομηνία έναρξης του έργου. 

2. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί εγγράφως 

από την Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας. 

3. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν εμφανισθεί μέσα στην προθεσμία που θα τεθεί με την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης ή 

δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που του ζητηθούν (έντυπο φορολογικής ενημερότητας, έντυπο ασφαλιστικής 

ενημερότητας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, κ.λ.π) , η Δ.Ε.Υ.Α.Λ δύναται να προβεί σε σύμβαση με την αμέσως επόμενη στην σειρά 

κατάταξης οικονομικών προσφορών εταιρεία/επιχείρηση .  

Άρθρο 9ο 

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που θα υποδεικνύει κάθε φορά η Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ είτε βάση αναλυτικών 

υπολογισμών είτε ζύγισης. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ τα κατασκευασμένα μεταλλικά εξαρτήματα πριν τα 

τοποθετήσει ώστε να εγκρίνονται. 

Άρθρο 10ο 

Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια του έργου και οπωσδήποτε πριν από την παραλαβή των κατασκευασμένων μεταλλικών 

εξαρτημάτων 

1. Να συντάξει με δαπάνες του και να παραδίδει στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα, σκαριφήματα με τις διαστάσεις των μεταλλικών 

κατασκευών. 



2. Να προσκομίζει στην υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες (έγχρωμες) που να δείχνουν τα παλαιά προς αντικατάσταση μεταλλικά 

εξαρτήματα καθώς και τις νέες κατασκευές όπως αυτές έχουν τοποθετηθεί στις διάφορες εγκαταστάσεις.  

Άρθρο 11ο 

Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών – Επιβαρύνσεις 

1. Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται βάσει μηνιαίων πιστοποιήσεων που θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται για 

έγκριση και πληρωμή στην υπηρεσία. 

2. Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία  

3. Οι πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις κ.λ.π συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται και υποβάλλονται από τον ίδιο στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα. 

4. Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται από σκαριφήματα επιμετρήσεων και φωτογραφίες του έργου.  

5. Οι εντολές πληρωμής εκδίδονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα χρονικά πλαίσια που ο νόμος ορίζει. 

6. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 Τιμολόγιο  

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

Άρθρο 12ο 

Μέτρα ασφαλείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας και τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναλαμβάνει 
πλήρως την ευθύνη εργατικού ατυχήματος του ιδίου και των μελών του συνεργείου του. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την 
τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο, και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 
ληφθούν σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Άρθρο 13ο 

Ασφάλιση προσωπικού 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές και εργοδοτικές υποχρεώσεις.



Άρθρο 14ο

Ειδικοί όροι 

Με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής 

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα:

 Το προσωπικό ή οι εξωτερικοί συνεργάτες  που θα χρησιμοποιηθούν θα τηρούν υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους.  

 Αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που 
προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος του ιδίου και των μελών του 
συνεργείου του. 

 Έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και της Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων και τους αποδέχεται πλήρως.                                        

Αν
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%)

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία:………………… 

         Προς 

Δ..Ε.Υ.Α. Λαμίας 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του......................................................................  

Όνομα υπογράφοντος ............................................................................................................ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας  Υπογράφοντος………………………………………………….. 

Ιδιότητα υπογράφοντος ......................................................................................................... 


